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Archeologické náleziská v okolí Sucháa
Archeology founds in the Suchá surroundings
Ján Beljak & Noémi Pažinová
Región východného Hontu, v ktorom sa obec Suchá nachádza, patril v
minulosti k archeologicky menej prebádaním územiam stredného Slovenska.
K osídleniu obce a jeho okolia od praveku do vasného novoveku prispeli až
nové archeologické prieskumy uskutonené v posledných rokoch 20.
a zaiatkom 21. storoia. Objaviteom lokalít je predovšetkým miestny
obyvate Ján Mihákin.
Prvá
praveká
lokalita
zaevidovaná
v katastri
obce
Suchá sa nachádza v polohe
Polomská juhovýchodne od obce.
Pochádzajú odtia zberové nálezy
pravekých
repov
patriace
kyjatickej kultúre a teda datované
do neskorej doby bronzovej
(OŽDÁNI & FURMÁNEK 1997).
Nachádzala sa tu pravdepodobne
rozsiahla agrárna osada, ktorej
existenciu sa podarilo dokáza aj
opakovanými zbermi (BELJAK et
al. 2008). Usadili sa tu zrejme
kolonisti, ktorí hadali vhodné
miesto, kde by založili svoju
osadu. Prišli do udoprázdneho
prostredia,
kde
životodárnou
tepnou bol Suchásky potok.
Nebolo to však zabudnuté i
Obr. 1. Suchá, poloha Kovšiná. 1 –
izolované územie „pánu Bohu za
Fragment bronzovej ihlice s cibuovitou
chrbtom“, len pár kilometrov
hlavicou; 2 – Fragment bronzovej ihlice
juhovýchodne sa totiž nachádzalo
s vázikovitou hlavicou.
Zdroj: Oždáni /
významné
výšinné
hradisko
Nevizanský 2002, obr. III: 4, 7.
Fig. 1. Suchá, location Kovšiná. 1 –
nositeov kyjatickej kultúry, ktorá
Fragment of bronze pin with bulbous head; 2
je známa tým, že poas jej
– Fragment of bronze pin with vase-shaped
existencie sa v masovom meradle
head. Source: Oždáni / Nevizanský 2002, pict.
III: 4, 7.
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zaali budova opevnené sídla zakladané zvyajne v horskom prostredí. Tie
boli centrami remesiel, výmeny, azda aj strediskami jednoduchej správnej
moci a boli budované aj ako ochrana obyvatestva. Práve jedno takéto
hradisko je známe aj na Pohanskom vrchu v katastri obce Horné Plachtince
s max. nadmorskou výškou 501 m. Údolie Sucháskeho potoka spája obe
sídla. Ich datovanie však nie je rovnaké, teda nevznikli súasne, poiatok
hradiska kyjatickej kultúry na Pohanskom vrchu je možné datova skôr ako
osadu v polohe Polomská pri Sucháni (FURMÁNEK & OŽDÁNI 1997).
alšie nálezisko, azda dokonca pohrebisko, kyjatickej kultúry sa
v katastri obce Suchá nachádza v polohe Kovšiná (OŽDÁNI & NEVIZANSKÝ
2002). Zberom získaný materiál pozostával z keramiky a bronzových
predmetov. Zvýšenú pozornos v tomto súbore si zaslúžia zlomky dvoch
bronzových ihlíc, jedna s cibuovitou (obr. 1: 1) a druhá s vázikovitou
hlavicou (obr. 1: 2).
Bez uskutonenia archeologického výskumu zatia nie je možné
zodpoveda otázku, v akom vzahu sú obe „kyjatické“ lokality v okolí
Sucháa. Existenciu tretieho náleziska z doby bronzovej v blízkosti obce
dokladá praveký repový materiál získaný zberom v polohe ,,Konopné
ziemky“ (Beljak, Pažinová & Mihakin v tlai). Táto lokalita je umiestnená
severovýchodne od obce na terase, ktorá klesá do údolia Sucháskeho
potoka.
alšia známa lokalita v blízkosti Sucháa sa nachádza v lese východne
od obce, v katastrálnom území Daovho Lomu v polohe Mericková (BELJAK
et al. 2008). Veké množstvo

Obr. 2. Suchá, poloha Mericková. Glazovaná novoveká keramika. Zdroj: Beljak, urný
& Pažinová,in press., tab. I: 7,10,11; II: 7.
Fig. 2. Suchá, location Mericková. Glazed pottery from modern period. Source: Beljak,
urný & Pažinová, in print, tab. I: 7,10,11; II: 7.
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fragmentov keramiky tu bolo
zaistených v lesných bystrinách
blízko vyvierajúcich prameov,
ktoré boli v nie tak dávnej
minulosti využívané ako pitná
„lieivá“
voda.
Takýmto
miestam boli v udovej mágii
odjakživa prisudzované lieebné
a magické vlastnosti a preto
neprekvapuje,
ke
v ich
blízkosti nachádzame veké
množstvo úmyselne rozbitých
nálezov.
Takmer
všetky
Obr. 3. Suchá, poloha Mericková. Fragmenty
fragmenty keramiky obsahovali
keramiky s maovanou výzdobou ervenou
transparentnú glazúru hnedej,
a hnedoervenou hlinkou. Datovanie: 16.-17.
zelenej a žltej farby. Väšina
storoie. Zdroj: Beljak / urný / Pažinová,
v tlai, tab. I: 4; II: 17.
súboru (obr. 2) pochádza z
Fig. 3. Suchá, location Mericková. Fragments
obdobia mladšieho novoveku,
of pottery decorated with red and brown-red
t.j. 18. a 19. resp. až 20.
colouring earth (reddle) paintings. Source:
storoia. Medzi niekokými
Beljak / urný / Pažinová, in print, tab. I: 4; II:
17.
fragmentmi najmä vysokých
tvarov, vyrobenými z bielej
alebo okrovej hliny a zdobenými erveným alebo hnedoerveným
maovaním (obr. 3), možno však zaznamena silnú spätos s keramikou 16.
a 17. storoia (BELJAK et al., in press.).
Výsledky povrchových prieskumov svedia nepochybne o tom, že
dejiny obce Suchá siahajú hlboko do praveku. Sú svedectvom osídlenia
polôh vhodných pre život, už pred vyše štyritisíc rokmi. Pravdepodobne
alšie archeologické lokality sa nachádzajú v polohách Gálová a Ivanišková
(ústna informácia J. Mihákin).
Na otázky týkajúce sa poiatkov a priebehu osídlenia regiónu v širšom
kontexte môže odpoveda iba alší terénny archeologický výskum.
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